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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: Não há como falar em direitos humanos sem lembrar osmassacres ocorridos na 

Segunda Guerra Mundial. Diante do extermínio de milhões de seres humanos, a comunidade 

internacional fixou como objetivo máximo a criação de normas internacionais de proteção aos 

direitos humanos. Para tanto, instalou-se a Organização das Nações Unidas (1945) e adotou-

se como norma principal a Declaração Universal dos Direitos do Homem, publicada em 1948, 

que fundadana dignidade da pessoa humana, elevou o ser humano ao status de sujeito 

internacional de direitos, direitos esses que deveriam ser garantidospelo Estado. O espírito do 

documento internacional orientou inúmeras legislações internacionais e internas, servindo de 

referencial ético inclusive aospaíses não signatários, haja vista que a Declaração é considerada 

norma internacional consuetudinária e erga omnes. Evidentemente, houve um avanço 

excepcional na tutela do ser humano, mas uma nova problemática se apresentou (e ainda se 

apresenta), qual seja o descumprimento dos dispositivos internacionais, inclusive por países 

signatários. Comalegações, que vão de questões religiosas a obstáculos legais e de soberania, 

os países simplesmente afastam a aplicação interna das convenções internacionais, 

perpetuando casos de violação aos direitos humanos. Neste diapasão, sugere a doutrina 

moderna a utilização, como mecanismo de efetivação desses direitos, do controle de 

convencionalidade, ou seja, realizar uma análise de compatibilidade entre a lei interna e o 

tratado de direitos humanos ratificado e válido no país. Havendo incompatibilidade, tal lei não 

poderá ter eficácia e validade dentro do território nacional. O objetivo é que prevaleça sempre 

a norma com maior conteúdo protetivo de direitos humanos. Tal controlepode ser realizado 

pelos órgãos internacionais (como ocorre no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

através da Comissãoe da Corte Interamericana de Direitos Humanos), bem como pelos juízes 

e tribunais internos. No Brasil, o controle de convencionalidade passa pela discussão sobre o 

status dos tratados internacionais de direitos humanos, pois a posição do tratado definirá qual 

forma de controle será possível no caso concreto. Prevalece o entendimento de que os tratados 

internacionais de direitos humanos podem ter dois status, a depender da observância ou não 

do quorum qualificado previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. Os ratificados com 

observância do procedimento são equiparados à emenda constitucional (são formal e 

materialmente constitucionais), já aqueles ratificados sem o procedimento especial, são 

considerados supralegais (parte da doutrina defende seriam materialmente constitucionais, por 

força do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal; o status supralegal seria reservado aos tratados 

de outra natureza). Todos os tratados de direitos humanos poderão passar pelo controle de 

convencionalidade difuso, feito por juízes e tribunais, em caráter preliminar. O controle de 

convencionalidade concentrado, realizado no Supremo Tribunal Federal, porém, só poderá 

acontecer se observado o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. O principal objetivo do 

controle de convencionalidade, em especial o realizado internamente por meio concentrado, é 

o afastamento de normas violadoras de direitos humanos, com efeitoerga omnes, viabilizando 

a efetivação dos direitos humanos em todo o território nacional, fortalecendo, em via reflexa, 

a tutela dos direitos humanos internacionalmente. 
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